
  

 : WinQSBبأستخدام برنامج 

ساعات تصنيع ويحتاج  6أنواع من المنتجات يحتاج المنتج األول إلى  3لديك إذا كان 

 ساعات تصنيع . 8ساعات تصنيع ويحتاج المنتج الثاث إلى  4المنتج الثانى إلى 

 ساعات . 08علماً بأن المتاح من ساعات التصنيع هو  -

 جنيهات . 4جنيهات والثالث  5جنيهات والثانى  7ربح المنتج اإلول  و -

 وحدات من المنتج الثالث . 8السوق ال يستوعب أكثر من  ملحوظة :

)مع مالحظة كتابة  صياغة نموذج البرمجة الخطية الذى يحقق أعظم ربح والمطلوب :

 ؟  ، ثم التطبيق على الجهازالمعادالت فى الورقة( 

____________________________________ 

 : WinQSBبأستخدام برنامج 

 عماً بأن اإلرقام بالمليون : 

 خطوط : 3أذا كان لديك منتج ) أ ( ويحتاج المنتج إلى 

 .ساعات  3خط أنتاج  -1

 .خط تغليف ساعة واحدة  -2

 .ساعات  2خط تخزين  -3

 . (3،  2،  4بأن الطاقة المتاحة للخطوط على التوالى )وعلماً  -

 .جنيهات  11ربح المنتج المتوقع  و -

)مع مالحظة كتابة صياغة نموذج البرمجة الخطية الذى يحقق أعظم ربح  المطلوب :

 ؟ ، ثم التطبيق على الجهاز  كتابة المعادالت فى الورقة( 

 

 

 



  

 : WinQSBبأستخدام برنامج 

  شركة تصنيع ألعاب أطفال تصنع نوعين من األلعاب )س،ص(

 رطل من البالستيك . 1111الموارد المتاحة هى   -

 ساعة . 2411الساعة اإلنتاجية  -

 حزمة إنتاجية . 711قدرة الشركة تسويق المنتجات بحيث ال تزيد عن  -

 351ول من اللعب أكثر من النوع الثانى على آال يزيد عن الطلب على النوع اال -

 .حزمة 

 الجدول التالى يعطى متطلبات الموارد وقيم األرباح :  -

 المنتجات الربح البالستيك زمن اإلنتاج

 س 8 2 3

 ص 5 1 4

)مع مالحظة كتابة صياغة نموذج البرمجة الخطية الذى يحقق أعظم ربح  المطلوب :

 ؟ ، ثم التطبيق على الجهاز  كتابة المعادالت فى الورقة(

____________________________________ 

 : WinQSBبأستخدام برنامج 

 42من  فى علب تتكون    x2و    x1شركة لتصنيع الحلوى تنتج نوعين من الحلوى 
 01طن من السكر و  0011قطعة وتصنع الحلوى من السكر . المواد المتاحة هى 

 0111ساعة زمن إنتاج قدرة الشركة على تسويق النوعين من الحلوى ال تزيد عن 
علبة ، الجدول التالى  011علبة . الطلب على النوع الثانى أكبر من النوع األول بمقدا 

 : يوضح متطلبات المواد واألرباح 
 

 المنتج ربح الوحدة إحتياج الوحدة من السكر الوقت الآلزم لإلنتاج

2 4 7 x1 

0 0 0 x2 

 

بهدف      x2و   x1تحديد كمية اإلنتاج االزمة من كال المنتجين  المطلوب : 

، ثم )مع مالحظة كتابة المعادالت فى الورقة(  الوصول ألقصى ربح ممكن

 ؟ التطبيق على الجهاز



  

 ( : LINDOبأستخدام برنامج األمثلية   )

 للصيغة الرياضية التالية : Lingoبلغة  عدديةاكتب نموذج البرمجة ال

إلنتاج المالبس الجاهزة تقوم بإنتاج ثالث انواع من المالبس كل نوع يمر بثالث  شركة اإلشراق

دقائق على المرحلة  5يحتاج النوع األول الى  3والمرحلة  2والمرحلة   1مراحل انتاج المرحلة 

 4 دقيقة على المرحلة الثالثة. اما المنتج الثانى يحتاج الى 2دقائق على المرحلة الثانية ،  3األولى، 

 7دقيقة بالمرحلة الثالثة  . المنتج الثالث يحتاج الى  2بالمرحلة الثانية ،  3دقائق بالمرحلة األولى ، 

دقيقة بالمرحلة الثالثة ،القدرة التشغلية للمراحل  5بالمرحلة الثانية ،  5دقائق بالمرحلة األولى ، 

ساعات للمرحلة الثالثة ،  5 –ساعة المرحلة الثانية  21 –ساعات المرحلة األولى  11الثالثة 

للمنتجات الثالثة على  1: 2:3القدرة التسويقية للثالث منتجات هو تسويق المنتجات الثالثة بنسبة 

جنيه  7جنيه  و  5وحدة بحد أدنى ، ربح الوحدة الواحدة  1511التوالى علما بأن السوق يستوعب 

 جنيه  . 6و 

 . فى ظل تحقيق هدف اقصى ربح ممكن صياغة نموذج البرمجة المناسب   : المطلوب

____________________________________ 
 

 ( : LINDOبأستخدام برنامج األمثلية   ) 

 للصيغة الرياضية التالية : Lingoاكتب نموذج البرمجة الخطية بلغة 

 

 

 

 

 



  

  بأستخدام برنامج (WinQSB   : )  
 

نوعين من إسطوانات الوسائط المتعددة وبيناتهم على النحو االنتاج البرمجيات تنتج شركة 
 التالى :

 00جنيها وتكلفة انتاج االسطوانة  50اسطوانة تعليم اللغة االنجليزية : سعر البيع  -
 جنيها .

جنيها  20جنيها وتكلفةانتاج االسطوانة  00اسطوانة تعليم اللغة الفرنسية : سعر البيع  -
. 

 51ساعات عمل علما بأن المتاح لدى الشركة  01لواحدة يلزم االنتاج االسطوانة ا -
 ساعة عمل .

اسطوانة من  011اسطوانة علما بأن السوق يستوعب عدد  011الطاقة االنتاجية  -
 اسطوانة من اللغة الفرنسية .411اللغة االنجليزية وعدد 

أعظم  الذى يحقق  Linear programmingكتابة صياغة نموذج البرمجة الخطية  المطلوب :

 ربح )مع مالحظة كتابة المعادالت فى الورقة( ، ثم التطبيق على الجهاز  ؟

____________________________________ 
 

  بأستخدام برنامج (WinQSB   : )  
 

ساعات تصنيع ويحتاج  13إلى  المنتج األولأنواع من المنتجات يحتاج  4إذا كان لديك 

ساعات تصنيع  11إلى  المنتج الثاثساعات تصنيع ويحتاج  9إلى  المنتج الثانى

 ساعات تصنيع. 8إلى  المنتج الرابعويحتاج 

 ساعات . 011علماً بأن المتاح من ساعات التصنيع هو  -

 8والرابع  جنيهات 5جنيهات والثالث  7جنيهات والثانى  9و ربح المنتج اإلول  -

 . جنيهات

 من المنتج الثالث . وحدة 21السوق ال يستوعب أكثر من  ملحوظة :

يحقق أعظم الذى   Linear programming صياغة نموذج البرمجة الخطية والمطلوب :
 ربح )مع مالحظة كتابة المعادالت فى الورقة( ، ثم التطبيق على الجهاز ؟

 
 


